
Obiekt należy do sieci 

CITYBREAK WOLSKA



Recepcja

ul. Gizów 3

01-258 Warszawa

+48 530 999 667

wolska@citybreak.com.pl

Oferta wynajmu apartamentów średnio i długoterminowego > 30 dni

Medium and long-term rental apartments offer  > 30 days

Citybreak Wolska

ul. Wolska 165

01-258 Warszawa
 

www.citybreak.com.pl



SYSTEM WYNAJMU LONGSTAY 

Oferta Longstay to propozycja skierowana głównie do osób odbywających częste 
i dłuższe pobyty biznesowe. Wynajem w systemie Longstay zapewnia wysoki komfort 
zakwaterowania w apartamencie z pełnym wyposażeniem przy zachowaniu minimum 
formalności. To doskonała opcja dla osób poszukujących komfortowego mieszkania 
na dłużej w dobrze skomunikowanym i atrakcyjnym miejscu. 

Longstay proponuje też wygodne rozwiązanie dla firm, które poszukują alternatywy 
dla wynajmowania mieszkań dla swoich najważniejszych gości czy pracowników. Cena 
najmu w systemie Longstay zawiera wszelkie opłaty eksploatacyjne, sprzątanie raz 
w tygodniu wraz z wymianą pościeli oraz szereg usług dodatkowych. 

Dla klientów sektora biznes przygotowujemy indywidualne oferty korporacyjne*

* preferencyjne stawki korporacyjne obowiązują i zostają nadane 
po pierwszej wizycie gości w obiekcie

Longstay is an offer addressed mainly to the people who make frequent and long business stays. 
Longstay rental provides high comfort apartments with full equipment while maintaining 
a minimum of formalities. Longstay is an excellent choice for those looking for longer stay 
at  well-connected and attractive location. 

Longstay also offers comfortable solution for companies that are looking for an alternative to 
renting apartments for their most important guests or employees. Longstay rental price includes all 
maintenance fees, cleaning service once a week with the change of bed linen and a number of 
additional services.

We prepare individual corporate offers for business sector clients *

* preferential corporate rates apply
and are posted after the guests' first visit to the facility

   LONGSTAY RENTAL SYSTEM

Longstay to łatwy, szybki 

i wygodny system najmu!

Longstay is an easy, fast 

and convenient rental system!  



OBSŁUGA

Zespół obiektu Citybreak Wolska zapewni 
Państwu bezproblemową i szybką obsługę. 
oraz pomoże w każej sytuacji. Zadbamy o Wasz 
spokój i komfort pobytu od momentu 
dokonania rezerwacji i przyjazdu, aż po ostatnie 
chwile spędzone w naszym obiekcie.  

The Citybreak Wolska Aparthotel’s staff will 
provide you with a smooth and fast service and  
assist you in any situation. We will take care of 
the comfort of your stay from the moment you 
make your booking to the last minutes spent in 
our aparthotel.

   SERVICE



OFEROWANE USŁUGI: 

•  Sprzątanie: w wyznaczonym przez  

    Ciebie terminie,   (wraz z wymianą  

    pościeli i ręczników)

•  Usługi pralnicze na życzenie klienta

•  Recepcja w budynku

•  Usługi dodatkowe (concierge)

•  Transport z lotniska

•  Obsługa techniczna apartamentu 

   (naprawa sprzętów, awarie etc) 

•  Możliwość doposażenie apartamentu 

   (łóżeczka dziecięce, etc)

•  Cleaning: at the time you specify, 

   (linen and towels replacement included)

•  Laundry service upon request, 

•  Reception in the building

•  Additional services (concierge)

•  Transport from the airport 

•  Maintenance of the apartment 

   (repairs of equipment, failures etc.) 

•  Possibility to rent additional equipment  

   (cots, etc) 

OFFERED SERVICES:

• nowoczesne w pełni wyposażone 

  apartamenty

• brak skomplikowanych umów najmu

• stałe miesięczne opłaty  

  (bez zbędnych faktur od dostawców  

  mediów)

• jedna faktura zbiorcza dla firmy

• łatwy i szybki system najmu

• modern fully equipped apartments 

• no complicated lease agreements 

• fixed monthly charge without    

   unnecessary invoices  from media  

   suppliers

• one collective invoice for the company 

• easy and fast system lease 

CO ZYSKUJESZ?
WHAT DO YOU GAIN?



ustandaryzowane pod względem wyposażenia i metrażu, to stylowe 

wnętrza, wysoka ergonomia , które gwarantują wygodę zarówno dla gości 

wynajmujących w systemie krótkoterminowym, jak i korzystających z oferty 

Longstay – powyżej 30 dni. 

KOMFORTOWE APARTAMENTY

standardized in terms of equipment and area, stylish interiors, high 

ergonomics guarantee convenient stay for both, guests renting in the 

short-term system as well as for those choosing Longstay offer - over 30 days.

COMFORTABLE APARTMENTS



APARTHOTEL       NALEŻY 

DO SIECI CITYBREAK 

Citybreak to sieć wyjątkowych, nowoczesnych aparthoteli, oferująca tylko najlepsze 

lokalizacje w centralnych punktach miast. Filozofia Citybreak to styl i bezkompromisowa 

wygoda z szerokim wachlarzem usług najlepszej jakości. To wymarzona podróż, która 

umożliwi poznanie nowych miejsc i doświadczenie ich różnorodności. Każda z naszych 

lokalizacji to wyjątkowa przygoda i niezapomniane wrażenia. Citybreak to kompleksowa 

obsługa i indywidualne podejście.

www.citybreak.com.pl

BELONGS TO CITYBREAK 

Citybreak is a chain of modern aparthotels, only at best locations in the central points of 

the cities. Citybreak's philosophy means style and uncompromised comfort with high 

quality services. It's a dream journey that will allow you to explore new places and dive into 

their diversity. Each CITYBREAK location is a unique adventure and unforgettable 

experience. Citybreak offers complex service and individual approach.

APARTHOTEL CHAIN

www.citybreak.com.pl

Zobacz nasze lokalizacje na:

See our locations at:



BLEISURE W APARTHOTELU 

Citybreak Wolska dzięki dogodnej lokalizacji to idealne połączenie pobytu 

biznesowego (Business) i wypoczynku (Leisure) w Warszawie. Inwestycja 

zlokalizowana na Woli - jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających 

się części Warszawy – zaledwie 4 km od ścisłego centrum miasta, 2,5 km 

od centrum biznesowego, 1,6 km od centrum handlowego Blue City 

czy Muzeum Powstania Warszawskiego mieszczącego się 2,6 km 

od apartamentów Citybreak Wolska. Rozwinięta sieć komunikacji miejskiej, 

w tym nowa linia metra, zapewniają nieograniczony dostęp do biznesu, 

kultury i rozrywki bez potrzeby korzystania z samochodu. Na terenie 

inwestycji oraz w jej pobliżu znajdują się liczne restauracje i bary, które 

zachęcają do wieczornych kameralnych, nieoficjalnych spotkań. 

Thanks to its convenient location, Citybreak Wolska is an ideal combination 

of business and leisure in Warsaw. The investment is located in Wola - one of the 

most dynamically developing parts of Warsaw - only 4 km from the city center, 

2.5 km from the business center, 1.6 km from the Blue City shopping center or the 

Warsaw Uprising Museum located 2.6 km from Citybreak Wolska apartments. 

The developed public transport network, including a new subway line, provides 

unlimited access to business, culture and entertainment without the need to use a car. 

There are numerous restaurants and bars on the site and in its vicinity, which 

encourage evening intimate, unofficial meetings. 

LOCATION

LOKALIZACJA

BLEISURE IN THE APARTHOTEL 

Stare Miasto/
Old Town

Łazienki Królewskie
The Royal Baths in Warsaw

Lotnisko Chopina/
Chopin’s Airport



LOKALIZACJA LOCATION

Rozrywka i Kultura

•   Teatr na Woli- 1,8 km / 7 min. 
•   Teatr Muzyczny Roma - 5,2 / 13min.
•   Progresja Klub Muzyczny - 2.2 km / 6 min.
•   Pola Mokotowskie Park - 4 km / 9 min.

Zwiedzanie

•   Muzeum Powstania Warszawskiego - 3,2 km/ 11 min.
•   Muzeum Narodowe w Warszawie - 8,8 km, 15 min. 
•   Pałac Kultury i Nauki - 5,7 km/ 14 min.

Zakupy

•   C.H. Fort Wola Madison - 2,4 km / 6 min.
•   Wola Park  3 km / 3 min
•   Westfield Arkadia - 5,7 km / 13 min.
•   Blue City - 3 km / 

Komunikacja

•   Dworzec Centralny Warszawa  - 4,9 km - 11 min.
•   Dworzec Zachodni  - 1,8 km - 5 min,
•   Lotnisko Fryderyka Chopina - 10,5 km - 17 min. 
  
Biznes

•   Warszawskie Centrum Expo XXI / 1,2 km / 5 min.
•   Rondo Daszyńskiego - 2,7 km / 7 min.
•   Centrum biurowe EQlibrium - 400 m / 2 min.
•   The Warsaw Hub - 2,7 km / 6 min.
•   Warsaw Trade Tower 3,4 k m / 6 min.

Culture & Entertainment

•   Theater in Wola - 1,8 km / 7 min. 
•   Roma Musical Theatre - 5,2 / 13 min.
•   Progresja Music Club - 2.2 km / 6 min.
•   Pola Mokotowskie Park - 4 km / 9 min.

Sighseeing

•   Warsaw Uprising Museum - 3.2 km/ 11 min.
•   National Museum in Warsaw - 8.8 km, 15 min. 
•   Palace of Culture and Science - 5.7 km/ 14 min.

Shopping

•   C.H. Fort Wola Madison - 2,4 km / 6 min.
•   Wola Park  3 km / 3 min
•   Westfield Arkadia - 5,7 km / 13 min.
•   Blue City - 3 km / 

Communication

•   Warsaw Central Station - 4.9 km - 11 min.
•   Western Railway Station - 1,8 km - 5 min,
•   Frederic Chopin Airport - 10,5 km - 17 min. 
  
Business

•   Warsaw Expo XXI Center / 1,2 km / 5 min.
•   Daszyńskiego Roundabout - 2,7 km / 7 min.
•   EQlibrium Office Center - 400 m / 2 min.
•   The Warsaw Hub - 2.7 km / 6 min.
•   Warsaw Trade Tower 3,4 k m / 6 min.



KOMFORT I GOŚCINNOŚĆ

Do dyspozycji Gości przygotowaliśmy w pełni wyposażone i umeblowane, 

komfortowe apartamenty, w których goście mogą czuć się jak w domu, 

jednocześnie korzystając z usług typowych dla hotelu. W każdym 

apartamencie goście znajdą zestaw kawowy oraz wyposażony aneks 

kuchenny (mały sprzęt AGD, przybory kuchenne, sztućce, talerze etc) oraz 

komfortową łazienkę (prysznic). Zapewniamy telewizję (min 30 kanałów) 

i szybki Internet. Dzięki zachowaniu ergonomicznego układu przestrzeni 

i designu apartamenty są idealnym miejscem do pracy jak i wypoczynku. 

Kompaktowe powierzchnie 15-30 m2  to pełne wykorzystanie dostępnej 

przestrzeni.

We have provided our guests with fully equipped and furnished, 

comfortable apartments where they can feel at home, while taking advantage 

of the services typical of the hotel. In each apartment guests will find a coffee 

set and equipped kitchenette (small appliances, kitchen utensils, cutlery, 

plates, etc.) and a comfortable bathroom (shower). We provide TV (min 30 

channels) and high-speed Internet. Thanks to the ergonomic layout and 

design, the apartments are an ideal place to work and relax.  Compact areas 

of 15 - 30 m2 make full use of available space.

COMFORT AND HOSPITALITY



UDOGODNIENIA

•   recepcja hotelowa / hotel reception

•   kompetentny i gościnny personel, który   

    pomoże w każdej sytuacji / competent and 

    hospitable staff to help in any situation

•   wysokiej klasy apartamenty ustandaryzowane       

    pod względem wyposażenia / high class apartments  

    standardized in terms of equipment

•   hala garażowa w części podziemnej/ underground  

     garage hall

•   serwis sprzątąjacy dbający o czystość

    apartamentów / cleaning service 

•   restauracja  w obiekcie/ restaurant on site 

Internet bezprzewodowy i przewodowy

Wiemy, jak ważny jest dla naszych gośći

jest nieprzerwany dostęp do sieci.

AMENITIES



TYPY APARTAMENTÓW 

TYPES OF APARTMENTS



APARTAMENT CLASSIC

CLASSIC APARTMENT

wi fi

tv z płaskim ekranem,
tv kablowa/
flat screen tv, cable

Thanks to its convenient location, Citybreak Wolska is an ideal combination 

of business and leisure in Warsaw. The investment is located in Wola - one of the 

most dynamically developing parts of Warsaw - only 4 km from the city center, 

2.5 km from the business center, 1.6 km from the Blue City shopping center or the 

Warsaw Uprising Museum located 2.6 km from Citybreak Wolska apartments. 

The developed public transport network, including a new subway line, provides 

unlimited access to business, culture and entertainment without the need to use a car. 

There are numerous restaurants and bars on the site and in its vicinity, which 

encourage evening intimate, unofficial meetings. 

WYPOSAŻENIE APARTAMENTU / APARTMENT EQUIPMENT

lodówka/
fridge

zestaw do parzenia 
kawy i herbaty/ 
tea & coffe set

prysznic / suszarka

ręczniki i zestaw 
kosmetyków/ towels and 
cosmetics set

część wypoczynkowa/
seating area

szafa/
wardrobe

suszarka/
hairdryer



APARTAMENT CLASSIC

 15 m2    max. 2 osoby

Ergonomiczny i funkcjonalny mikroapartament dedykowany dla dwóch 
osób. Dzięki wyposażeniu w wygodne dwa pojedyncze łóżka 
o wymiarach 90x200 cm lub jedno podwójne 160x200 cm, apartament 
staje się idealnym miejscem dla pobytów biznesowych jak i prywatnych.

Mikroapartament składa się z części wypoczynkowej/dziennej oraz 
komfortowej łazienki. 

CLASSIC APARTMENT

  15 m2    max. 2 people

Ergonomic and functional microapartment dedicated for two people. 
Equipped with comfortable two single beds with the size of 90x200cm, 
or one comfortable double bed 160x200cm the apartment makes an 
ideal place for both business and private stays.

The microapartment consists of a lounge/daily area and a comfortable 
bathroom.

Zobacz więcej na: www.citybreak.com.pl



APARTAMENT CLASSIC PLUS

CLASSIC PLUS APARTMENT

WYPOSAŻENIE APARTAMENTU / APARTMENT EQUIPMENT

wi fi

tv z płaskim ekranem,
tv kablowa/
flat screen tv, cable

szafa/
wardrobe

lodówka/
fridge

suszarka / hairdryer

zestaw do parzenia 
kawy i herbaty/ 
tea & coffe set

prysznic / suszarka

ręczniki i zestaw 
kosmetyków/ towels and 
cosmetics set

aneks kuchenny/ 
kitchenette

część 
wypoczynkowa/
seating area



APARTAMENT CLASSIC PLUS

 23 m2    max. 2 osoby

Komfortowy apartament dedykowany jest dla jednej lub dwóch osób. 
Dzięki wyposażeniu w wygodne podwójne łóżko o wymiarach 160x200 
cm lub dwa pojedyncze 90x200 cm, apartament staje się idealnym 
miejscem do wypoczynku po całodziennych spotkaniach, natomiast 
praktyczne dwuosobowe biurko stanowi wygodne miejsce do pracy. Aby 
dodatkowo sprostać oczekiwaniom naszych Gości apartamenty wyposa-
żone są również w pełni wyposażone aneksy kuchenne.

CLASSIC PLUS APARTMENT

  23 m2    max. 2 people

Comfortable apartment is dedicated for one or two people. Equipped 
with a comfortable double bed 160x200cm or two single 90x200cm, the 
apartment becomes an ideal place to relax after a day's meetings, while 
a practical double desk is a comfortable place to work. To additionally 
meet the expectations of our guests, the apartments are also equipped 
with fully equipped kitchenettes.

Zobacz więcej na: www.citybreak.com.pl



APARTAMENT COMFORT

 COMFORT APARTMENT

WYPOSAŻENIE APARTAMENTU / APARTMENT EQUIPMENT

wi fi

tv z płaskim ekranem,
tv kablowa/
flat screen tv, cable

szafa/
wardrobe

lodówka/
fridge

suszarka / hairdryer

zestaw do parzenia 
kawy i herbaty/ 
tea & coffe set

prysznic / suszarka

ręczniki i zestaw 
kosmetyków/ towels and 
cosmetics set

aneks kuchenny/ 
kitchenette

część 
wypoczynkowa/
seating area



APARTAMENT COMFORT

 30 m2    max. 2 osoby

Komfortowy apartament dedykowany jest dla jednej lub dwóch osób. 
Dzięki wyposażeniu w wygodne podwójne łóżko o wymiarach 160x200 
cm lub dwa pojedyncze 90x200 cm, apartament staje się idealnym 
miejscem do wypoczynku po całodziennych spotkaniach, natomiast 
praktyczne dwuosobowe biurko stanowi wygodne miejsce do pracy. Aby 
dodatkowo sprostać oczekiwaniom naszych Gości apartamenty wyposa-
żone są również w pełni wyposażone aneksy kuchenne.

COMFORT APARTMENT

  30 m2    max. 2 people

Comfortable apartment is dedicated for one or two people. Equipped 
with a comfortable double bed 160x200cm or two single 90x200cm, the 
apartment becomes an ideal place to relax after a day's meetings, while 
a practical double desk is a comfortable place to work. To additionally 
meet the expectations of our guests, the apartments are also equipped 
with fully equipped kitchenettes.

Zobacz więcej na: www.citybreak.com.pl





Citybreak Wolska
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01-258 Warszawa
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